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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

פתרון שאלה 1 — חשבונית מס/קבלה והנחות רצופות

חשבונית מס קבלה א.  )17 נק'( 

 ורד — וילון לכל חלון
 רחוב הרצל 66, תל–אביב   )1 נק'(

 עוסק מורשה מספר 
4 5 6 3 2 1 7 8 9

תאריך: 18.8.15

    )1 נק'(   מקור
חשבונית מס/קבלה מספר 3214

 לכבוד: מיה לז — ע.מ. 654456123   )1 נק'(
כתובת: רחוב הנרקיס 88, הרצליה

מחיר יחידהפריטיםכמות
סכום

שקליםאג'
)1 נק'(800וילון ונציאני12  9,600
)1 נק'(1,200וילון רומי18  21,600

 31,200
)2 נק'(הנחה לקוח קבוע — 10%  3,120

)1 נק'(  28,080
)2 נק'(הנחת מבצע — 5%  1,404

סה"כ

מע״מ 18%          

סה"כ לתשלום

)1 נק'(  26,676
)2 נק'(68  4,801
)1 נק'(68  31,477

 נתקבלו:

סכוםז"פמס' סניףבנקמס' שיק
)0.5 נק׳( 15.9.1568  )1 נק׳(112הזהב5677  27,477

מזומנים
סה"כ

)0.5 נק׳(  4,000 
)0.5 נק׳(68  31,477 

 חתימה: ורד   )0.5 נק'(

31,200 # 15% = 4,680 הנחה  לקוח ״אור לי בע״מ״  ב.  )3 נק׳( 

 3,120 + 1,404 = 4,524 הנחה  לקוחה מיה לז     

סכום ההנחה הנמוך ביותר, הוא של מיה לז.    
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

פתרון שאלה 2 — שכר עבודה ומשכורת

גיליון השכר א.  )16 נק'( 

שכר שם העובד
לשעה

שכר 
ליום

מס' ימי
העבודה

סה"כ 
שכר 
בסיסי

סה"כ שכר ברוטונסיעותשעות נוספות

 סה"כ 125%150%
בש"ח

16,340   )1.5 נק׳(726482214,2561,0804321,512572רון אייל

14,343   )1.5 נק׳(825450–665942213,068825זר יפה

חישובים:   

זר יפהרון אייל
סך–הכל שכר בסיסי

)2 נק׳(
72 # 9 = 648  

648 # 22 = 14,256

13,068 = 22 # 594)1 נק׳(

שעות נוספות לפי 125%
)2 נק׳(

72 # 125% = 90

)3 נק׳(1,080 = 12 # 90

594/9 = 66

66 # 125% = 82.5

82.50 # 10 = 825

שעות נוספות לפי 150%
)2 נק׳(

72 # 150% = 108

108 # 4 = 432

825)0.5 נק׳(1,512 = 432 + 1,080)2 נק׳(סך–הכול שעות נוספות

572 = 26 # 22)0.5 נק׳(נסיעות

0.5 נקודה עבור השיבוץ.

בחוק ״שעות עבודה ומנוחה״. )ג(   .1 ב.  )4 נק׳( 

מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח פנסיוני. )ד(   .2   
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

פתרון שאלה 3 — חשבונית מס, קבלה והכלל החשבונאי ״הישות הנפרדת״

להשלים את הפרטים החסרים )כל סכום 1 נקודה(. א.  )7 נק'( 

 ״סלולרי״
מכשירי טלפון ואביזרים נלווים

 עוסק מורשה מספר
8 7 4 5 6 1 2 3 2

)1 נק׳(

 תאריך: 22.11.15

העתק
חשבונית מס מספר 325

לכבוד: מוטי זהבי )בעל העסק(

)0.5 נק׳(

מחיר יחידהפרטיםכמות
סכום

שקליםאג'
1,8001,800  טלפון סמסונג 55    )0.5 נק׳(1
)1 נק׳(8080נרתיק לטלפון1
)1 נק׳(60120מטען                    )0.5 נק׳(2

2,000סה"כ
)1 נק׳(360מע"מ 18%
)1 נק׳(2,360סה"כ לתשלום

חתימה: סלולרי   )0.5 נק׳(

משיכות פרטיות ב.   )3 נק׳( 
 מכירת סחורה

מע״מ עסקאות
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

ג. )7 נק׳( 

 ״סלולרי״
מכשירי טלפון ואביזרים נלווים

 עוסק מורשה מספר   )1 נק׳(
8 7 4 5 6 1 2 3 2

)0.5 נק׳(    תאריך: 30.9.15

העתק
קבלה מספר 458    )0.5 נק׳(

 נתקבל מאת מוטי זהבי )בעל העסק(    )1 נק׳(
עבור השקעה  

ז"פסניףבנקשיק מס'
סכום

שקליםאג'
)1.5 נק׳(2230.9.15הזהב56432  25,000

)1 נק׳(מזומנים  5,000
)1 נק׳(סה"כ  30,000

חתימה: סלולרי    )0.5 נק׳(

)2(  חשבונית מס. ד.  )3 נק׳( 
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

פתרון שאלה 4 — דוח קופה קטנה לחודש אוגוסט 2015

תשלומים

אסמ'פרטיםנתקבלתאריך
הוצאותסה"כ

ניקיון
הוצאות
נסיעות

הוצאות
תיקונים

הוצאות
תרומות

הוצאות
אירוח

מע"מהוצאותהוצאות

שקליםאג׳יתרה31.751.50

067השלמת דמי מחזור1.81,198.50

4562016514025.20חומרי נקיון5.8

220359509נסיעה במונית6.8

16986565החלפת ברז6.8

10124465050תרומה10.8

17089090תיקון נזילה בצנרת14.8

201313.20נסיעה בתפקיד16.8

24129525045אירוח ספק מחו״ל20.8

51666450381.3668.64ניקיון העסק30.8

401,187521.3663.2015550250147.84סה"כ1,250.00

6062יתרה

1,250סה"כ
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

פתרון שאלה 5 — מיון וסיווג חשבונות

כל חשבון 1 נקודה. א.  )15 נק׳( 

התחייבויותהון בעליםנכסיםהכנסותהוצאותשם חשבון
Xשכירת דוכנים במרכזי קניות

Xמיסי עירייה

Xריבית על הלוואה לעובד

Xמכירת סחורה

Xמכונית להובלת סחורה

Xהשכרת שטחי מחסן ללקוחות

Xפרסום במקומון

Xקניית סחורה

Xהשקעת בעל העסק

Xלקוח ״ליצנים״

Xקופת מזומנים

Xמשכורת מוכרים

Xהלוואה מבנק ״עושר״

Xחח״ד משיכת יתר

Xספק ״בלוני הליום״

ב. )5 נק׳( 

20,340    
+   

14,160 
–   

5,920 
–   

10,000 

18,580

סך התחייבויות לספק 18,580 ש״ח ליום 31.12.15 . העסק חייב את הסכום הזה לספק.   
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

פתרון שאלה 6 — חשבונית מס ושיקים

א. )8 נק׳( 

 "פלוטו מזון לכלבים"
רחוב אוהד 27, פתח תקווה    )0.5 נק׳(

 עוסק מורשה מספר    )0.5 נק׳(
9 1 2 3 4 5 6 3 2

 )0.5 נק׳(    תאריך: 2.7.15

)1 נק׳(    מקור

חשבונית מס  זיכוי  מס' 1001    )0.5 נק׳(

 לכבוד: "זיגזג חתול וכלב" ע.מ. 546987213    )1 נק׳(
כתובת: רחוב האהבה 14, הוד השרון

לדיעתכם, חייבנו/זיכינו את חשבונכם אצלנו לפי הפירוט שלהלן:

מחיר פרטיםכמות
ליחידה

סכום
שקליםאג'

 החזר סחורה אוכל חתולים 4 ק"ג 10
מיום 22.11.15    )1 נק׳(

1201,200

)60(5% הנחת לקוח קבוע    )1 נק׳(
)0.5 נק׳(סה"כ  1,140
)0.5 נק׳(20מע"מ 18%  205
)0.5 נק׳(20סה"כ כולל מע"מ  1,345

חתימה: פלוטו שי    )0.5 נק׳(
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

ב. )12 נק׳( 

 בנק היושר         )0.5 נק׳(
סניף מרכז 321       )0.5 נק׳(

 פרטי בעל החשבון

 ״זיגזג חתול וכלב״ ע.מ. 546987213   )0.5 נק׳(
רחוב האהבה 14, הוד השרון

תאריך: 1.7.15        )0.5 נק׳( 

זמן פירעון: 5.7.15        )0.5 נק׳( 

שיק מספר 63638        )0.5 נק׳( 

העתק
לכבוד: פלוטו     )0.5 נק׳(

 א"ג נכבדה,
נא לקבל במצורף המחאה לפי הפרטים כדלקמן:

פרטים
סכום

שקליםאג'
4,035  )0.5 נק׳(60לכיסוי חש׳ 963 בניכוי חשבונית זיכוי 1001       )0.5 נק׳(

 בנק היושר         )0.5 נק׳(
סניף מרכז 321       )0.5 נק׳(

 פרטי בעל החשבון

 ״זיגזג חתול וכלב״ ע.מ. 546987213   )0.5 נק׳(
רחוב האהבה 14, הוד השרון

שלמו לפקודת: פלוטו     )0.5 נק׳( 

 שיק מספר 63638

Pay to the order of

ש"ח  ארבעת אלפים שלושים וחמישה ש"ח ושישים אגורות   )1 נק׳(4,035.60

Signature תאריך: 5.7.15   )0.5 נק׳(   Date        חתימה: זיגזג חתול וכלב   )0.5 נק׳( 

מספר חשבון 7832   )0.5 נק׳(         מספר סניף 321   )0.5 נק׳(        מספר שיק 63638   )0.5 נק׳(

ק׳(
לבד)2 נ

ב ב
מוט

ל
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א׳, סמל 839106, קיץ תשע"ו

פתרון שאלה 7 — חשבונית מס וחישובי מע״מ

א. )10 נק׳( 

 מעצבי המחר    )0.5 נק׳(
רחוב הגליל 90, ירוחם

 עוסק מורשה מספר    )0.5 נק׳(
7 6 5 8 7 6 9 8 7

 )0.5 נק׳(    תאריך: 10.6.15

)0.5 נק׳(    העתק

חשבונית מס מספר 443    )0.5 נק׳(

 לכבוד: בגדי הנסיכה ע.מ. 321543654    )0.5 נק׳(
כתובת: רחוב עליית הנוער 65, דימונה

מחיר יחידהפרטיםכמות
סכום

שקליםאג'
)1 נק׳(סידור חלון ראווה עונת הקיץ4  8003,200
)1 נק׳(אביזרים ליצירת מראה חוף70 )1.5 נק׳(15   1,050

)150(הנחת לקוח קבוע

)1.5 נק׳(תנאי תשלום: 45 יום                                       סה"כ  4,100
)1.5 נק׳(מע"מ 18%  738
4,838סה"כ לתשלום

חתימה: מעצבי המחר    )0.5 נק׳(

חישוב זמן פירעון חשבונית 443 — 25.7.15 ב.  )3 נק׳( 

הלקוח שילם חובו במזומן. בתאריך 30.8.15 חל פיגור בתשלום   )1 נק׳( ג.   )4 נק׳( 
מספר ימי פיגור 36 יום   )3 נק׳(

בתל–אביב נדרש להוסיף מע״מ ולכן הסכום לתשלום 35.40 ש״ח כולל מע״מ. ד.  )3 נק׳( 

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.


